
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLLINA  PELLETTATA  BIO  25KG 
100% Organické slepačie hnojivo 
 
Prvotriedne profesionálne hnojivo od spoločnosti Tercomposti, SpA,  
100 %  prírodný produkt vyrobený výlučne z čistého hydinového trusu,  
certifikovaný a povolený v ekologickom poľnohospodárstve. 
 
Pôdny obohacovač s pomalým uvoľňovaním bohatý na makroelementy 
(N, P, K), mikroelementy, humus a kyselinu fulvinovú  
(komplex organických látok vznikajúcich prirodzenými cestami  
pri rozklade organickej hmoty). 
 
Obsahuje optimálne koncentrácie dusíka, fosforu a draslíka  
 
Pollina Pellettata zaručuje plnú a vyváženú výživu pre každý typ kultúry 
 
 
 
 
Výrobok v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2018/848 a nasledujúcich.  

Výrobok je dodávaný v peletách so zníženou vlhkosťou (14% + -2%).  

Priemer 4,5 mm.  

 

 

Stolové hrozno - 0,5-3 kg / rastlina, vo fáze vegetatívneho rastu 

Vinná réva - 0,5-3 kg / koreň, vo fáze vegetatívneho rastu 

Ovocie - 0,5-3,5 kg /koreň vo fáze vegetatívneho rastu 

Zelenina -1700-2200 kg/ha, pred výsadbou alebo presádzaním 

Obilniny - 800-1600 kg/ha vo fáze vegetatívneho rastu 

Prihnojenie pôdy:  
Pôda chudobná na organickú zložku 140 -150g na m2,  
pôda bohatá na organickú zložku 70 – 80 g na m2, 
pri oboch typoch pôdy zapracujte 5-15 cm do hĺbky pôdy 
 
 
 
 
Vrece Paleta Kusov COD. EAN 
25 kg 120 x 80 ( 1.050kg/paleta) 42  
500 kg nie 1  
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POLLINA  PELLETTATA  BIO  25KG 
100% Organické slepačie hnojivo 
 
Prvotriedne profesionálne hnojivo od spoločnosti Tercomposti, SpA,  

100 %  prírodný produkt vyrobený výlučne z čistého hydinového trusu,  
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Chemické zloženie Pollina Pellettata: 
Vlhkosť max. 14%,  
Spáliteľné látky min. 75 %,  
Dusík (N) min. 3 %,  
Fosfor (P2O5) min. 2,5 %,  
Draslík (K2O) min. 2 %, 
pH: 7 
Obsahuje stopové množstvá prvkov: 
Horčík, Vápnik, Mangán, Železo, Zinok, Molybdén, Bór. 
 
 
 
Ph 7% 
Orientačná vlhkosť 14% +- 2% 
Celkový dusík (N) 3 – 4% 
Organický dusík (N) 3% 
Fosfor (P2O5)  2,5% 
Oxid draselný K2O  2% 
Organická hmota 60% 
Humínové a fulvové kyseliny 19% 
Organický uhlík (C) 25-26% 
Pomer C/N 8,3% 
Síra (SO3) 1% 
Bór (B) 12mg/kg 
Železo (Fe) 1000mg/kg 
Horčík (Mg) 6800mg/kg 
 
 
 
Čistá váha: 25 kg,  (v prípade veľkoodberu možnosť 500kg big packov ).  
Skladovanie: uchovávajte v uzavretých, čistých a suchých priestoroch . 
Doba skladovania: 5 rokov . 
Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR. 
Číslo vzájomného uznania ÚKSÚP: 1837. 
Uznané do ekologickej poľnohospodárskej výroby SR.  
Výrobca: Tercomposti S.p.A , Via Zilie Inferiori 42 , 25012 Calvisano (BS) , Italy .  
Distribútor: OTTIMA s.r.o., Smetanova 1 , 911 01 Trenčín 
 
 

www.agrobio.sk 
 
info@agrobio.sk 

+421 940 213 939 

 

 

 

 

       Chemicko fyzikálne parametre 
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